
ETT NYHETSBREV FRÅN SVENSK VENTILATION

deltar genom våra medlemsföretag i utställningen vid 
Renoveringstorget.   

BQR-seminarium 
Svensk Ventilation genomför tillsammans med VVS-
Företagen och BQR (Byggkvalitetrådet) ett politiskt 
seminarium den 14 april kl 13.00- 16.00 i Stockholm. 
Vid seminariet deltar Claes Västerteg, Centerpartiet, 
Sofi a Arkelsten, moderaterna, Per Bolund, miljöpar-
tiet och Anders Ygeman, socialdemokraterna. Temat 
för seminariet är vilka politiska åtgärder som planeras 
för att få igång energieffektiviseringarna. Mer infor-
mation kommer senare.   

Energitinget
Svensk Ventilation genomför tillsammans med VVS-
företagen, Kyl & Värmepumpföretagen samt PLR ett 
seminarium den 17 mars vid Energitinget på temat 
”Branscher i samverkan”. Vid seminariet deltar förutom 
representanter för dessa organisationer även Anders 
Wijkman, Björn K Karlsson, Linköpings universitet, Ulrika 
Jardfelt, SABO samt Per Forsling, Fastighetsägarna.    

Arbetsmarknadsdag på IUC

Boverket svarar
Svensk Ventilation har tillskrivit Boverket och föreslagit 
förändringar i BBR avsnitt 6 ”Hygien, hälsa och miljö”, 
vilket är det avsnitt som främst berör ventilation. Mo-
tivet till att förändra BBR är att föreskrifterna delvis är 
föråldrade, inte överensstämmer med den praktiska 
verkligheten eller övergripande mål för energieffektivitet. 
Boverket svarar att dessa synpunkter kommer att läg-
gas till pågående revideringsarbete av BBR, som kom-
mer att vara avslutat under 2010, och då resultera i nya 
föreskrifter att gälla fr o m 2011.       

PowerPoint-presentation
Svensk Ventilation har tillsammans med VVS-Företagen 
och Kyl & Värmepumpföretagen tagit fram en gemen-
sam PowerPoint-presentation om energieffektivisering. 
Presentationen är uppdelad i olika avsnitt exempelvis 
”Varför energieffektivisera” och ”Hur man energieffek-
tiviserar”, vilket gör det möjligt att ”hoppa” mellan olika 
avsnitt.  Ett avsnitt berör specifi kt ventilation och är upp-
delad på avsnitten ”Energi”, ”Hälsa” och ”Case”. Går att 
beställa via asa.pihl@svenskventilation.se.  

Certifi ering av ventilationsmontörer
IUC arbetar på uppdrag av Svensk Ventilation för att 
ta fram ett med PLR branschgemensamt certifi er-
ingssystem för ventilationsmontörer. Projektet går 
under beteckningen ”Säker luft”.     
 
Nordbygg
Svensk Ventilation deltar vid Nordbygg genom en 
egen monter. Vi kommer också att hålla föredrag och 
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